
 

 

 ערכים חדשים -מכניסים את העבודה הסוציאלית לויקיפדיה 

לאחר עיבוד קפדני של מאות הצעות לערכים משני מקורות עיקריים: מאות תגובות של אנשי מקצוע לסקר  הנוצררשימה זו 
רוני הולר על ההיסטוריה של ד"ר ג'וני גל ובעריכת פרופ'  קות והעוסקים ברווחה בישראל וספרשפורסם בקהילות הידע של העוס

עברו את האישור העקרוני של צוות ויקימדיה הערכים שנכנסו לרשימה הם אלה ש .העבודה הסוציאלית בישראל )טרם פורסם(

 ישראל.  

  חשוב ביותר! קריטריון בסיסי לכתיבת ערך חדש הוא קיומם של מקורות מידע לביסוס הנכתב.

 (13תפקידים )

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

  (41סקר קהילות )   עו"ס משפחה 1

סדרי דין בענייני קטינים,  -על חוק הסעד עו"ס לעניין סדרי דין 2

יש טיוטת ערך ) 1955חולי נפש ונעדרים 

 לפנות לאפרת הרמל סער( -ויקיטקסטו

  (39סקר קהילות )

הערך יכלול את תפקיד חוקר הילדים,  חקירת ילדים וחקירות מיוחדות  3

האוכלוסיות הנחקרות על ידי חוקר 

הילדים, וגם הסבר על החוק לתיקון דיני 

'. )ניתן לפצל בין כמה כותבים(. ראיות וכו

לשזור : חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת 

ניתן  -)יש כבר ויקיטקסט 1955ילדים( 

 לפנות לאפרת הרמל סער בעניין(

   

לשזור מושגים שהוצעו: עו"ס יתד,  עבודה סוציאלית עם נוער וצעירים 4

 רחוב )נוער(, עו"ס נוצ"ץ, מט"ל עבודת

  (17סקר קהילות )

כן. לכלול מושגים שהוצעו: השירות  עבודה סוציאלית בתחום מוגבלויות  5

לעיוור, מסגרות דיור, חינוך ותעסוקה 

 לאנשים עם צרכים מיוחדים

  (11סקר קהילות )

. עקב רצח, תאונת דרכים או התאבדות עבודה סוציאלית עם אובדן ושכול 6

להתיחס בתוך כך למרכזי סיוע 

 למשפחות שחוו אובדן

  (8קהילות )סקר 

  (7סקר קהילות )  עבודה סוציאלית עם נערות  7

עבודה סוציאלית בטיפול  8
 בהתמכרויות 

  (6סקר קהילות ) 



 

 

 

 (16)תפיסות ומתודות 

  (6סקר קהילות )  עבודה סוציאלית עם דרי רחוב 9

  (1סקר קהילות )   עו"ס לחוק ההגנה על חוסים 10

     עובד סוציאלי בחינוך המיוחד 11

     סוציאלית בשרות בתי הסוהרעבודה  12

עבודה סוציאלית ברשות לשיקום  13
 האסיר

    

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

השירות לעבודה קהילתית בשנת הקמת  עבודה סוציאלית קהילתית 1

כיצד נוצר השירות,  -היסטוריה . 1965

הקהילתי, תחומי  תפקידי העו"ס

אחריות, דוגמאות להצלחות, הקמת 

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית 

במשרד הסעד "הענף לעבודה 

(, התוכנית הראשונה 1953קהילתית"? )

 5להכשרת עובדים קהילתיים )

, גישור ודיאלוג 1964תלמידים( 

בקהילה, פעיל קהילתי, הפגנות 

וועדת רוה"מ  -הפנתרים השחורים

כזה על ידי ישראל כ"ץ, רושבנושא 

הקמת וועדה לעידוד פעילות 

אקטיביסטית במסגרת השירות לעבודה 

, חינוך 2011קהילתית, בעקבות מחאת 

מנהיגות מקומית, מרכזים קהילתיים, 

עבודה קהילתית תוספתנית, חוסן 

קהילתי, מחקר בעבודה סוציאלית 

 קהילתית 

  (34ספר+סקר )

 חות לשלושה חלקים: ניתן לחלקו לפ הבריאותעבודה סוציאלית במערכת  2

 א. היסטוריה

 ב. עבודה סוציאלית בבתי חולים

ג. עבודה סוציאלית במערכת הבריאות 

  (15סקר קהילות )



 

 

 בקהילה. )קופ"ח וכו'(. 

כשייכתב הערך, אפשר יהיה להרחיב 

בחלקו השני גם על מועצת מנהלי 

השירות בבתי החולים. מושגים שהוצעו 

נהלי שניתן לשזור: הקמת מועצת מ

שירותי העבודה הסוציאלית בבתי 

, מיסוד מחלקה 70-החולים בשנות ה

ראשונה לעבודה סוציאלית בבית חולים, 

, הקמת 1964-בהדסה בירושלים ב

השירות הסוציאלי במרכז קופת חולים 

, הקמת השירות הארצי 1977-כללית ב

לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות, 

ח תיאור תפקיד כפי שמוזכר בחוק ביטו

, הכללת שירות 1994בריאות ממלכתי 

 סוציאלי בסל השירותים של קופת חולים 

  (11סקר קהילות )  עבודה סוציאלית ביקורתית  3

צוות  -\לכלול מושג שהוצע: צ"ח"י/צח"ש  עבודה סוציאלית בשעת חירום 4

 חוסן יישובי/שכונתי

ספר הסטוריה של 

 העבודה הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של    העבודה הסוציאלית הקיבוצית  5

 העבודה הסוציאלית

 

  (6סקר קהילות )   עבודה סוציאלית פמיניסטית 6

  (1סקר קהילות )  עבודה סוציאלית במרחב הדיגיטלי 7

  (17סקר קהילות )   כשירות תרבותית 8

  (17ספר+סקר )  פרקטיקת מדיניות 9

הסטוריה של ספר    תמיכה רוחנית  10

 העבודה הסוציאלית 

 

להתייחס למושגים מודל האקטיביזם  אקטיביזם בעבודה סוציאלית 11

החברתי: מעורבות הסכמתית וממוסדת, 

מעורבות עימותית ממוסדת, מעורבות 

הסכמתית לא ממוסדת, מעורבות 

 לעומתית

ספר הסטוריה של 

 העבודה הסוציאלית 

 



 

 

 

 (1חוקים ותקנות  )

 

 (12שירותים )

לכלול מושגים: בניית קואליציות, הקמת  סוכני שינוי בעבודה סוציאלית  12

 ועד פעולה קהילתי

ספר הסטוריה של 

 העבודה הסוציאלית 

 

  (10סקר קהילות )  התערבות מכוונת תוצאות 13

  (5סקר קהילות )   טיפול דיאדי 14

ספר הסטוריה של   התערבות בשעת משבר 15

 העבודה הסוציאלית

 

הסטוריה של ספר    הדרכה בעבודה סוציאלית 16

 העבודה הסוציאלית 

 

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

על החוק, ההיסטוריה של חקיקתו,  1996חוק העובדים הסוציאליים  1

הייחוד המקצועי המופיע בו, סוגיות 

סט וגם אתיות. יש כבר חוק בויקיטק

לשזור חלק על קוד האתיקה של 

 העובדים הסוציאליים

  (31ספר +סקר )

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

  (27סקר קהילות ) מדף המשרד(חומר  מרכז הגנה )עבודה סוציאלית( 1

  (15סקר קהילות )   פנימיית יום  2

מרכז לטיפול ולמניעת אלימות  3
 במשפחה

  (14סקר קהילות   

  (6סקר קהילות ) במקור המושג היה בתים חמים בית חם לנערות  4

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.molsa.gov.il/populations/criminalvictims/pages/protectioncenters.aspx


 

 

 

 (2תוכניות )

 

  (1סקר קהילות )  מרכזי הורים ילדים 5

  (1סקר קהילות )  התחנה לטיפול משפחתי 6

  (1סקר קהילות )  מרכז חירום )רווחה( 7

מדובר בערך "מועדונית  לאלהבהיר ש מועדונית 8

 משפחתית"

  (14סקר קהילות )

ערך נפרד או תחת "משרד העבודה,  קהילות הידע 9

 הרווחה והשירותים החברתיים".

  (11סקר קהילות )

, נווה 1888"בית הכנסת אורחים" ) 10
 ת"א( -צדק

 1888 -הקמת "בית הכנסת אורחים" ב

משך היה בית בת"א, עבר גלגולים אך בה

מחסה לאנשים חסרי קורת גג. יש 

חשיבות אנציקלופדית לערך, במידה שיש 

)ככל הנראה דורש  עליו חומר / מקורות

  ..התמונה כבר מוכנה. הגעה לספרייה(.

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית

 

, 1912בית התמחוי שטראוס ) 11
 ירושלים(

הסטוריה של ספר  חשיבות אינציקלופדית. האם יש חומר?

העבודה 

 הסוציאלית

 

-הקמת המעון הראשון לילדים עזובים ב בית הילדים העירוני )בית הילד(  12

אפשר   . קיימת חשיבות אנצ'.1935

לכתוב את הערך בית הילדים העירוני 

חומר למשל כאן, וכן גם )בית הילד(. יש 

 בספרייה

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית

 

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

תכנית לאומית  -תכנית שמיד  1
לטיפול בילדים ונוער בסיכון 

 ובמצוקה  

ספר הסטוריה של  2006לכלול את דוח ועדת שמיד 

העבודה 

 הסוציאלית

 

  (6סקר קהילות )  לרווחה ומרכזי עוצמהנושמים  2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%93%D7%A7_03.jpg
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/new_north/schor10


 

 

 (5) ארגונים

 

 (3אקדמיזציה )

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

ספר הסטוריה    מט"ב )שירותי סיעוד( 1

של העבודה 

 הסוציאלית

 

  (6סקר קהילות )   עו"סים שינוי 2

צריך להניב ערך משמעותי של יותר  , יפו(.1890אגודת "עזרת נשים" )  3

.מפסקה ובכפוף למקורות   

ספר הסטוריה 

של העבודה 

 הסוציאלית

 

הנשים לעבודה תרבותית  ארגון"  4
  "בפלשתינה

ספר הסטוריה   

של העבודה 

 הסוציאלית

 

ספר הסטוריה   "האגודה למען שיקום הנוער" 5

של העבודה 

 הסוציאלית

 

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

  (5סקר קהילות )  הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית 1

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים  2
 לשירותי הרווחה

לתאר את הקמת בית הספר לשירות 

סוציאלי והספרייה המרכזית להכשרת 

 3 .התנהל בדירת1934עו"סים בישראל 

עשור ם הכשיר ב-חדרים ברחביה בי

 עוסיות ועוס אחד   91הראשון לפעילותו 

  (8ספר+סקר )

קיים קורס כזה בכמה אוניברסיטאות  לימודי עבודה סוציאלית בינלאומית 3

כדי להצדיק ערך יש צורך ומכללות. 

על המושג עצמו )הגדרה, במקורות מידע 

 . תחומי לימוד, ביקורת(

סקר קהילות 

(18) 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7


 

 

 (1אירועים )

 

 (21) דמויות מפתח

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

גבעולי ז"ל  -אמי לוין רצח העו"סית 1
 (1986במסגרת תפקידה )

ספר הסטוריה   

של העבודה 

 הסוציאלית

 

 ביצוע מקור הערך הערות שם הערך 

הקים ועמד בראש השירות הסוציאלי  ברוך עובדיה 1

 במרכז קופת חולים כללית

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של  לעיוור מקימת השירות צביה חיות 2

העבודה 

 הסוציאלית 

 

  (6ספר+סקר ) הקים את השירות לעבודה קהילתית אבנר עמיאל 3

  (14סקר קהילות   יוסי קטן 4

  (7סקר קהילות )  עידית וייס גל 5

  (5סקר קהילות )  ג'וני גל  6

  (5סקר קהילות )  אלישבע סדן 7

של ד"ר יעקב טהון, הקימה  2-אשתו ה חנה הלנה טהון 8

את בתי ההתיישבות בשמעון הצדיק 

עורכת  הייתהונחלת אחים בירושלים. 

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 



 

 

פרסומים של הועד הפועל המצומצם 

הסתדרות הציונית, השתתפה ביסוד ב

ויצ"ו העולמית והייתה יורי"ת הארגון 

 בגרמניה

הראשונה שעבדה בבתי  העוסי"ת הדסה בלום 9

 ההתיישבות בשכונת שמעון הצדיק

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

המפקחת הראשונה על  בספר. פרטים (1896-1988רגינה שכטר ) 10

שירותי העבודה הסוציאלית ביישוב 

 היהודי

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

כץ(  -הילדה הוכוולד )אלכסנדר 11
(1907-1992) 

ספר הסטוריה של  פרטים בספר.

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של  פרטים בספר. לא ידוע(-1906יהודית לובנטל ) 12

העבודה 

 הסוציאלית 

 

כתבה את המדריך  פרטים בספר. (1898-1977בלה שלזינגר ) 13

-בהמקיף למוסדות השיקום בישראל 

1966 

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של  פרטים בספר. (80-שנות ה-1887הדוויג גלנר ) 14

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של  פרטים בספר. (1898-1965פרידה ויינרייך ) 15

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של   פרידריך אולנדורף 16

העבודה 

 הסוציאלית 

 

 לתפקיד מזכלי"ת 1958 -מונתה ב שושנה ורנר 17

 1964האיגוד וכיהנה בתפקיד עד 

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

ספר הסטוריה של  1981-85יו"רית האיגוד בין  רעיה רטיג 18

העבודה 

 



 

 

 

 (4) שונות

 

 74: 18.12.18-כמה ערכים הוצעו לכתיבה נכון ל -

 כמה ערכים נכתבו עד עתה:  -

 הסוציאלית 

ספר הסטוריה של  1985-89יו"רית האיגוד בין  שרה זילברשטיין 19

העבודה 

 הסוציאלית 

 

 -מונה במפקח ארצי בעבודה קהילתית,  י. ליטבק 20

1957 

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

עו"סית מקנדה שהקימה את המחלקה  גרטה פישר 21

לשירות סוציאלי הראשונה בבי"ח, 

 בהדסה ירושלים

ספר הסטוריה של 

העבודה 

 הסוציאלית 

 

 ביצוע מקור הערך ויקיפדיההערות  שם הערך 

מתי נעשית פניה לוועדת ההגדרה,  ועדת פטור מדיווח למשטרה 1

 פטור, מה הרכב הוועדה, מה סוג

לקשר  יכתב הערךיהחלטותיה. לאחר ש

  לערכים משיקים רלוונטיים

  (19סקר קהילות )

  (14סקר קהילות    ועדת ערר )רווחה( 2

בהנחה שיהיו מספר מקורות כתובים  תקינה בעבודה סוציאלית 3

  כן. -והוא לא יהיה טור דיעה עצמאי 

  (6סקר קהילות )

המושג, על המתרחש בעולם בכלל,  הבטחת הכנסה 4

בעיקר מדינות הרווחה, ולהזכיר את 

החוק. לשזור ויקטקסט על חוק הבטחת 

 1982הכנסה 

   


